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Informe dels Serveis Tècnics municipals
Memòria justificativa de la necessitat del contracte
Atès el Decret d’Alcaldia 613/2019 de data 4 de desembre de 2019, en la qual se
sol·licita als Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament l’elaboració d’un plec de
prescripcions tècniques per realitzar la licitació de la prestació del servei de
conservació i manteniment dels camps de futbol de gespa natural del municipi de
Vilobí d’Onyar, de conformitat amb allò previst a l’article 116 i 308 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la
documentació referida, el següent
_
INFORME
_
PRIMER.- El present informe s'emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017- (EDL
2017/226876), en el sentit de justificar en el present informe-memòria justificativa tots
aquells aspectes que determinen la necessitat de licitar el present contracte.
_
L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP 2017-, defineix el contracte administratiu de serveis com aquell tipus de
contracte l’objecte del qual són prestacions de fer consistents en el desenvolupament
d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat distint d’una obra o subministrament,
incloent aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de forma successiva
i per preu unitari.
_
No podran ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici
d’autoritat inherent als poders públics.
_
Partint de la regulació esmentada, la finalitat pretesa mitjançant el present contracte és
la de contractar un servei tècnic especialitzat en conservació i manteniment dels
camps de futbol de gespa natural del municipi de Vilobí d’Onyar.
SEGON.- A l’efecte de consignació pressupostària, s’estima que el valor estimat del
contracte referit, de conformitat amb allò previst a l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, és de 94.689,24 euros,
Impost sobre el Valor Afegit exclòs.
TERCER.- A l’efecte previst a l’article 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, s’informa que, mitjançant la licitació del
contracte que ens ocupa, no es va a instrumentar la contractació de personal.
_
QUART.- En tot cas, a l’extinció del contracte de serveis, no podrà produir-se en cap
cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del

contracte com a personal de l’entitat contractant. Per a tal cosa, els empleats o
responsables de l’Administració han d’abstenir-se de realitzar actes que impliquin
l’exercici de facultats que, com a part de la relació jurídic – laboral, li corresponen a
l’empresa contractista.
_
CINQUÈ.- Així mateix, i de conformitat amb allò previst a l’article 28.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, s’informa
que la necessitat del present contracte ve motivada pel següent:
S’entén necessari procedir a la contractació del servei de conservació i manteniment
dels camps de futbol de gespa natural del municipi de Vilobí d’Onyar per tal de
conservar en bon estat biològic la gespa dels camps de futbol i dels espais verds
del recinte, així com aquells de millora de la seva estètica i de les condicions
mediambientals, mitjançant un contracte administratiu de serveis, segons el previst en
l’article 17 de la Llei 9/2017, en relació a l’Annex I de dita norma.
Els serveis que es pretenen contractar són:


Treballs de conservació i manteniment que comprenen les zones enjardines
dels àmbits esportius d’actuació següents:
o Camp de futbol 7
(3075 m2)
o Camp de futbol 11 (6000 m2)

L’Ajuntament no disposa de recursos humans propis, així com dels mitjans necessaris
per fer front a la necessitat esmentada. És per això que és necessari contractar aquest
servei a una empresa amb capacitat suficient per dur-lo a terme.
SISÈ.- Per últim, atenent a les particularitats de la prestació, i en funció del règim de
retribució del contractista, en la documentació tècnica elaborada no es preveu trasllat
de risc operacional al contractista, per la qual cosa haurà d’emprar-se la figura del
contracte administratiu de serveis per tramitar el contracte que ens ocupa.
_
SETÈ.- El present informi-memòria justificativa del contracte haurà de ser objecte de
publicació en el perfil del contractant, als efectes previstos en l'article 63.3.a) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-(EDL
2017/226876).
_
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